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Do hodnocení reklamy se snažíme zařazovat české brandy 
a je nasnadě, že ne každý má milionový rozpočet na mar-
keting. Není pak divu, že na koleně dělané kampaně pro 
regionální televize jsou pravidelně na chvostu žebříčku, 
ačkoli čas od času některý spot překvapí. Tentokrát jsme 
ale záměrně zařadili žoviálně vedenou kampaň na proná-
jem LED žárovek od společnosti RWE, jejíž profesionální 
spot tu obvykle boduje – nicméně „magazínová“ varianta 
s Karlem Peterkou ze Šlágr TV očekávaně a drtivě propad-
la. Vavříny sbírala tentokrát Kofola, jejíž tři různé značky 
vystoupaly mezi sedm nejlépe hodnocených reklam.

kampaně hodnotili:

Martin Brodský, Akzo Nobel Coatings, category manager

Michal Hardyn, Stario Agency, ředitel

Ján Kondáš, Tesco Stores ČR, head of communications

Václav Sochor, Tipsport, vedoucí komunikace

nejnižší známkou je nula, nejvyšší desítka, výsledek  

je průměrem známek od jednotlivých hodnotitelů.

tV Spoty
ČERVEN 2016

 jak to vidí

martin Brodský

Akzo Nobel Coatings

Category manager

Velmi povedený, a hlavně odlišný je 

spot Semtexu, pěvecký sbor i pan 

dirigent mě dostali. Proč si nezajít pro 

půjčku na zavařovačky do Komerčky, 

když její spot má tak příjemnou at-

mosféru?! Vyčnívá z běžné komuni-

kace finančních produktů. Plzeňský 

Prazdroj skvěle ukázal „tradici“. 

michal hardyn

Stario Agency

Ředitel

Některé značky používají v kampani 

výrazný jednotící motiv – Alza, Kofola 

nebo XXXLutz a jejich píseň. Zde jen 

pozor, že příliš výrazným motivem 

si značka může část diváků pobouřit 

proti sobě. Baví mě TV spoty americ-

kého typu, ve kterých jsou v hlavní roli 

emoce, takový je spot Pilsner Urquell.

ján kondáš

Tesco Stores ČR 

Head of communications 

Z reklamního průměru jednoznačně 

vybočuje Kofola, která dokázala opět 

posunout laťku o stupínek výš. Výbor-

ně vybraná hudba a dojemný příběh 

se šťastným koncem skvěle ilustrují 

reklamní slogan. Na české poměry 

mimořádný počin.

václav Sochor

Tipsport

Vedoucí komunikace

Kasvo, a především RWE jsou opravdu 

tak špatné, že se člověk ohlíží, jestli 

mu někdo nekouká přes rameno, 

aby si sjížděním takové hrůzy neuřízl 

ostudu. Spoty koncernu Kofola jsou 

tradičně pěkné, u Rajce a u samotné 

Kofoly ale – na rozdíl od Semtexu – 

úplně chybí jakákoli vazba na značku. 

T-Mobile i IKEA jsou už starší kousky, 

ale z téhle nadílky pořád nejlepší.

1. t-moBile > 8,5 
reklamní agentura: Saatchi & Saatchi

2.–4. PilSner UrqUell > 7,75 
reklamní agentura: MUW Saatchi & Saatchi (Slovensko)
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hodnocená televizní reklama

pořadí Kampaň známka

1. T-Mobile CR – T-Mobile TV 8,5

2.–4. Kofola – Semtex 7,75

2.–4. O2 CR – Chytrá síť 7,75

2.–4. Plzeňský Prazdroj – Pilsner Urquell 7,75

5. Kofola – Když ji miluješ, není co řešit 7,5

6. IKEA ČR 7,25

7. Kofola – Rajec 7

8. Generální finanční ředitelství – etržby 6,5

9. Tipsport 6,3

10.–11. Invia.cz – Moře zájezdů na jednom místě 6,25

10.–11. Komerční banka – Na partnerství záleží 6,25

12.–13. Poděbradka – Poděbradka Poctivá 5,5

12.–13. Saneca Trade CZ – Indulona 5,5

14.–15. Mlékárna Kunín – Selský jogurt 5,25

14.–15. Ravak 5,25

pořadí Kampaň známka

16. Tesco Stores ČR – Radost z dobrých věcí 5

17.–18. Billa – 25 let s vámi 4,75

17.–18. Nestlé Česko – Jojo:Mixle Pixle 4,75

19. Pivovary Staropramen – Staropramen 4,5

20.–21. Česká spořitelna – Půjčka 4,25

20.–21. Plzeňský Prazdroj – Gambrinus 12° Plná 4,25

22. Stock Plzeň-Božkov – Božkov Speciál 4

23.–24. Internet Mall – Mall.CZ 3,75

23.–24. Londa – Rádio Impuls: Český mejdan 3,75

25. Alza.cz – Restart 3,5

26.–27. Eko-Kom – čistý festival 2,25

26.–27. INEX – Sdružení dobrovolných aktivit: Fotbal pro rozvoj 2,25

28. Kasvo 1,75

29. J & J Kubánek 1,5

30. RWE Energie – Pronájem LED žárovek 1

2.–4. Semtex > 7,75 
reklamní agentura: Zaraguza

2.–4. o2 cr > 7,75 
reklamní agentura: in-house

5. kofola > 7,5 
reklamní agentura: Made by Vaculik

6. ikea > 7,25 
reklamní agentura: Kaspen/Jung von Matt


